
IKE84445FB Kogesektioner

Slå zonerne sammen efter behov

Hver gang du laver mad, kan du vælge den bedste
konfiguration af kogezonerne eller det mest egnede
kogegrej. Med den smarte brofunktion kan du
kontrollere to kogezoner, som om de var én stor zone
eller en dobbeltzone.

Formet til overlegen smag

Få fantastiske madlavningsresultater med denne
Triple induktionskogezone. Denne specialzone giver
ensartet varme, som svarer til grydens eller pandens
størrelse. Det sikrer en exceptionel ydeevne – hver
gang.

Elegant betjening af din udsugning

Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-
forbindelsessystem. Med denne enestående funktion,
kan du fjernbetjene emhætter der har Hob2Hood-
funktionen. Din kogesektion tænder lyset i emhætten,
og regulerer automatisk sugestyrken, alt efter dine

Flere fordele
Direkte regulering af varmen - skift straks til det rette trin•

Flad, ridsefast overflade for nem rengøring•

Booster-funktion til at komme op på en høj temperatur i en fart•

Funktioner:

Induktionskogesektion•
DirekTouch slider betjening•
Boosterfunktion•
Pause-funktion•
Hob²Hood funktion•
Brofunktion•
32 cm XXL triple kogezone•
Timer og minutur•
Øko timer™•
Optællingstimer•
OptiHeat Control 3-trins
restvarmeindikator

•

Opkogningsautomatik•
Akustisk signal som kan slås til og fra•
 Automatisk sikkerhedsslukning•
Børnesikring•
Funktionslås•
Nem installation med kliksystem•
Venstre frontzone:
2300/3200W/210mm

•

Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm•
Midterste frontzone:
1400/2500W/145mm

•

Højre bagzone:
1600/2300/3000/2500/3600/3600W/18
0/240/320mm

•

Tekniske data:

Farve : Sort•
Rammetype : Facetslebet•
SenseCook : -•
Udvendige mål, BxD, mm : 780x520•
Hulmål, HxBxD, mm : 44x750x490•
Venstre bagzone, W/Ø mm : 2300/3200W/210mm•
Venstre frontzone, W/Ø mm : 2300/3200W/210mm•
Midt bagzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Midt frontzone, W/Ø mm : 1400/2500W/145mm•
Højre bagzone, W/Ø
mm : 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm

•

Højre frontzone, W/Ø mm : 0W/0mm•
Udskæringsradius : 5°•
Farve i display/betjeningspanel : Rød•
Tilslutningseffekt, W : 7350•
Stikprop : Lev. uden stik/prop (Evt. kabel skal fjernes inden
montering)

•

EAN : 7332543617951•

Produktbeskrivelse:

80 cm MaxiSense®
induktionskogeplade i
det eksklusive Windmill
design. Med intuitiv
slider touch betjening,
bro-funktion i venstre
side og markedets
største zone på hele 32
cm i højre side.
Hob2Hood til at styre
emhætten direkte fra
kogepladen, såfremt
denne har samme
funktion. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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